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Bakgrund 
Huvudmannanivå 
 
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
 

Enhetsnivå 
 
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även 
på förskole- och skolenhetsnivå. 
 
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges 
möjlighet att delta i arbetet. 
 
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och 
andra styckena. 
 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns för 
utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 

Dokumentation 

6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i 
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

 

Vårt sätt att mäta kvalitet 
Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter: 

❖ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/ 
 verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå. 
❖ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på 

såväl enhets- som huvudmannanivå. 



❖ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna 
aspekt följs enbart upp på huvudmannanivå. 

Vårt årshjul 
Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med 
övriga skolor inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera 
utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och 
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde: 

 
Vårt kvalitetsarbete 
ProCivitas Helsingborg har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete tar sitt 
avstamp ur ett årshjul med ett antal rutiner, som sedan fylls på med utvalda fokusområden utifrån de 
analyser som gjorts och de eventuella behov som uppstår lokalt på skolan.  
Vid skolårets slut sammanställs och utvärderas året som varit. Medverkar gör personal och elever 
men rektor ansvarar för kvalitetsredovisningen där all fakta sammanställs, mäts av och analyseras. 
Kvalitetsredovisningens analys ligger sedan till grund för Verksamhetsplanen som personalen och 
skolledning enas om vid skolstart. I denna finns gemensamma mål och uppföljningsstrategier och 
tidpunkt för dessa. I samtal med rektor sätts också individuella mål för året vilka följs upp vid 
medarbetarsamtalen i januari och sedan efter läsårets slut. Vissa mål är självklara för verksamheten 
och definieras i lag medan andra mål definieras i en dialog mellan olika parter t.ex. skolledare/lärare, 
elev/lärare. Under hösten följs Verksamhetsplanen upp vid två tillfällen, formen varierar efter behov. 



Under hösten träffas personal från olika skolor i Helsingborg för att säkerställa likvärdig betygsättning 
och bedömning. Detta sker både inom Procivitaskoncernen men också mellan skolor med olika 
huvudmän.  

Eleverna får själva sätt upp mål för sina studier som sedan följs upp i slutet av läsåret med en 
kontrollstation längs vägen i januari. Detta sker i samarbete med den s.k. klasscoachen. 

Utvärdering av arbetet inom respektive program görs löpande (en gång/vecka) av programansvariga 
samt undervisande lärare. Vid läsårets slut sker en utvärdering av arbetet utifrån ett större 
helhetsperspektiv. Vid denna utvärdering granskas genomförda tvärvetenskapliga 
samarbetsområden/projekt, arbetssätt samt profil- och programförstärkande inslag (så som 
gästföreläsningar, studiebesök eller andra kontakter med näringslivet och samhällsinstanser). 
Utvärderingen sker utifrån de examensmål som finns formulerade i styrdokumenten för respektive 
program. Detta gäller således programspecifika mål, examensmål för ämnesinnehåll samt 
examensmål för förhållnings- och arbetssätt. Vid detta tillfälle sker även planering och mål för 
kommande läsår. Inför nytt läsår följs utvärderingen och planeringen upp samt konkretiseras i 
tidsbestämda delmål och moment. Under hösten följs betygen kontinuerligt upp och formella 
avstämningar sker två gånger varje läsår då en rapport om betygsläget skickas in till 
huvudmannen.  Denna betygsprognos följs också upp av skolledning och personal för att säkerställa 
måluppfyllelse.  Minst två gånger varje läsår säkerställer också rektor/bitr. rektor att betygssättning 
sker på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. 

Två gånger/termin har eleverna elevplenum vars tankar och idéer går vidare till skolledning och 
personal. Efter eventuella åtgärder/diskussioner sker återkoppling till plenum som i sin tur för ut 
informationen till klasserna. 

Elevhälsoplanen följs upp två gånger/läsår. Detta gör EHT och sedan går relevanta slutsatser vidare i 
organisationen till personal och elever. Detsamma gäller Planen för diskriminering och kränkande 
behandling och ordningsreglerna. Vägen ut till eleverna går via klasscoachen samt via rektor. 

Efter läsårets avslut följs årets mål upp - betyg, åtgärdsprogram, elevhälsa, värdegrundsarbete etc. - 
och förs in i Kvalitetsredovisningen. Under denna period analyserar också lärarna hur det gått i 
respektive kurs samt sätter upp konkreta mål inför nästa år – baserat på de kunskapskrav som 
eleverna behöver förbättra för att nå en högre måluppfyllelse. Dessutom får varje lärare analysera 
samtliga icke godkända betyg, vilka insatser som gjordes och verkan av dessa samt vilka åtgärder som 
är lämpliga inför nästa läsår. 

Det finns mål för verksamheten som rektor bestämmer men inom ämnesgrupperna finns också 
tydliga utvecklingsprojekt – dock är utvecklingsmålen alltid riktade mot elevernas utveckling, 
antingen kunskapsutveckling men kan också röra värdegrundsfrågor eller demokratiska frågor. I 
denna process tas elevernas åsikter upp och utvecklingsområdena och målen ska sedan diskuteras 
med eleverna. Eventuellt justeras målen efter elevernas åsikter blivit hörda. Uppföljningen 
efter/under genomförande sker både via enkätundersökningar bland eleverna men också i de forum 
vi har för uppföljning t.ex. elevplenum och programforum. Dock är kanske det viktigaste forumet den 
tid varje vecka som klasscoachen och klassen har till sitt förfogande för skolutvecklings/- 
demokratifrågor. Här har vi sett att ett bra samtalsklimat där uppföljning, diskussion, planering inte 
ses som ett engångsinitiativ på längre sikt ger en bättre utveckling.   

En viktig del på skolan är den verklighetsförankring, relevans, som vi jobbar med.  Relevans i 
undervisningen rör både innehållet i de vardagliga lektionerna såväl som mindre/större projekt där vi 
samarbetar med forskare, näringsliv, organisation o.s.v. Målet är att undervisningen ska kännas 
meningsfull och relevant för eleverna, och för att kunna mäta detta önskade vi att eleverna skulle 



värdera dessa parametrar högt i Academedias årligen genomförda elevenkät, vilket det också 
gjordes.  

Vi genomför årligen interna projekt på skolan där eleverna får testa sina teoretiska kunskaper i 
praktiken och hur dessa ser ut varierar beroende på program. På ekonomi- och samhällsprogrammet 
är UF en stor del av vår satsning på att förena teori och praktik men vi har även jobbat med verkliga 
problem där vi hjälpt Helsingborgs stad och t.ex. Helsingborgs IF. Vidare kräver vi att eleverna på SA 
ska läsa kursen Entreprenörskap där de tvingas ta kontakt med organisationer och företag utanför 
skolan.    

Detta har inte följts upp i någon utvärdering men elevernas respons har varit väldigt god och även 
våra externa kontakter vittnar om de positiva effekter samarbetet gett. Vidare är vårt 
mentorsprogram, där alla elever från åk3 får en mentor från näringslivet, en given väg för eleverna 
att nå ut i verkligheten. 

Två förstelärare har tillsammans med en frivillig grupp lärare jobbat med Effektiv feedback under 
året. Målet är att den feedback eleverna får ska ge bättre effekt för elevernas kunskapsutveckling 
samt spara tid för lärarna. För den deltagande gruppen har detta varit givande men arbetet och 
resultaten har inte nått övriga lärare. Vi kommer fortsätta jobba med området över 2017-18 men nu 
ska arbetet nå ut till hela kollegiet. 

Eleverna får en kortare utbildning i Effektiva studier (studieteknik) vid sammanlagt fyra tillfällen 
under sin studietid på ProCivitas. Det har sedan varit upp till undervisande lärare att stimulera 
eleverna i detta under året. Detta tenderar dock att falla bort när undervisningstempot går upp och 
examinationerna avlöser varandra. Vi kommer ha kvar fokus på området över 2017-18 med målet att 
föra ut studieteknik och effektiva studier i klassrummet. 

Vårt värdegrundsarbete 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har också ProCivitas Helsingborg goda rutiner kring 
arbetet med värdegrundsfrågor. I detta arbete samarbetar flera professioner på skolan med att 
utifrån de analyser som görs och de eventuella behov som uppstår lokalt på skolan säkerställa att 
arbetet kring detta område sker kontinuerligt. 
 
Varje år åker samtliga elever i åk1på läger. Detta sker andra skolvecka efter skolstart. Syftet med 
detta är att de ska lära känna varandra och på så sätt öka både trygghet och trivsel på skolan. 
Detsamma gäller för de programkickoffer vi har i början av året. Då är målgruppen samtliga elever på 
respektive program. Både programövergripande och årskursövergripande aktiviteter återkommer 
under året i olika form. 
 
ProCivitas utarbetar varje år Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Medverkande vid 
den årliga revisionen är rektor, biträdande rektor, skolsköterska, samt Elevplenum vilket består av 
elevrepresentanter för varje klass. Elevplenum kommer sedan med hjälp av klasscoacher ta upp 
frågorna i respektive klass så samtliga elever görs uppmärksamma på detta. Skollagen slår fast att 
Inga barn får utsättas av kränkande behandling (Skollagen 6 kap 9 §) och det är mot denna bakgrund 
arbetet bedrivs. Arbetet kring planen ska vara ett naturligt inslag i skolans vardag och en redogörelse 
för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Det är särskilt 
viktigt att eleverna på skolan ständigt är delaktiga i arbetet med planerna. Utformningen och 
omfattningen av elevernas deltagande anpassas efter deras ålder och mognad. 
 



Under vårterminen 2017 fick eleverna svara på en stor undersökning som Academedia genomförde. 
Eleverna fick ge svar mellan 1-10 där 10 var högsta betyg. Vid de frågor som berör trygghet och 
respekt svarade ProCivitas Helsingborgs elever över 9.2 i alla delar vilket tyder på att de känner sig 
både trygga och respekterade. Denna undersökning har sedan diskuterat både bland elever och 
personal, dels för att identifiera det som är bra och fungerar men även för att hitta 
förbättringspunkter. 
 
Vi har under året också bjudit in föreläsare i ämnena nättrakasserier och droger. Detta har fungerat 
som en start för att sedan diskutera vidare i klassrummen. Vi lägger stor vikt vid klassens funktion i 
värdegrundsfrågor. Eleverna känner sig trygga i den grupp de tillhör och då är vår erfarenhet att 
värdegrundsfrågor fungerar bäst i denna grupp.   
 

Våra resultat och analyser 
Funktionell kvalitet 

Kunskapsresultat 

Andel elever med gymnasieexamen (per program) 
 
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en 
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika 
krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på 
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 
 
Krav för gymnasieexamenför elever på högskoleförberedande program:  

• Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program) 
• Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p 
• Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3 
• Ett godkänt gymnasiearbete 

 
Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett 
fullständigt program (2500p). 
 

 
*Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS och egna sammanställningar.  



Samtliga elever som gick ut åk3 under detta läsår tog examen och lämnade skolan med 
examensbevis. En viktig del i detta är att vi tidigt agerade när så behövdes och att skolan tillsammans 
med eleven hittade ett flexibelt upplägg som svarade bra mot elevens behov.  
 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 
 
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för 
ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F 
eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen. 
 
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har 
erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng) samt på elever 
med examen. 
 

 
*Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS och egna sammanställningar. 
 
 

 
*Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS och egna sammanställningar. 
 
ProCivitas Helsingborgs elevers resultat ligger klart över snittet för landet men korrelerar väl med de 
betyg de har från åk 9. Betygsstatistiken för NP visar på samma sak som kursbetygen och bekräftar 
elevernas kunskapsnivå. Eleverna kommer in med höga meritpoäng men måste givetvis fortsatt 
arbeta för att nå hög måluppfyllelse. De goda resultaten når eleverna för att de har en bra 



studiemiljö, duktiga pedagoger, höga ambitioner som de jobbar hårt för att uppnå samt generösa 
klasskamrater som hjälper varandra vid behov.  
 
Vi tror också på vikten av att upptäcka elever som tappar motivationen tidigt. Därför arbetar vi aktivt 
med ett digitalt system för att flagga elever som sjunker i prestation eller närvaro - EWS (Early 
Warning System).  Målsättningen är att tidigt upptäcka och stödja de elever som tappat motivationen 
för skolan. 
 
Elever som tagit examen inom tre år 
 
Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. 
Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en gymnasieutbildning 
höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken baseras på nationell statistik hämtat 
från Siris (Skolverket) och avser elever som påbörjade sina studier läsåret 2013/14 och tog examen 
2016. 
 

 
Källa: SIRIS. 
 
Nationella prov 
 
Här presenteras resultaten av de nationella proven VT17. Resultatet bygger på egna 
sammanställningar. Riksgenomsnittet för VT17 publiceras i oktober. Endast elever som fått ett 
kursbetyg och betyg på det nationella provet finns med i statistiken. 
 
 

A B C D E F Summa 
ENGENG05 53% 29% 16% 2% 0% 0% 100% 
ENGENG06 41% 36% 19% 4% 0% 0% 100% 
MATMAT01b 18% 30% 32% 15% 4% 0% 100% 
MATMAT02b 7% 12% 24% 32% 24% 2% 100% 
MATMAT02c 46% 24% 24% 6% 1% 0% 100% 
MATMAT03b 10% 23% 23% 17% 25% 3% 100% 
SVESVE01 37% 39% 23% 1% 0% 0% 100% 
SVESVE03 43% 43% 10% 5% 0% 0% 100% 
Summa 35% 32% 20% 8% 4% 0% 100% 

Källa: egna sammanställningar. 



 

Värdegrundsresultat 

Eleverna har gett skolan bra utvärderingar för det värdegrundsarbete och den värdegrund som finns 
på skolan. Vid den årliga undersökningen svarar eleverna över 80 av 100 på alla frågor och 
majoriteten av frågorna fick över 90. Detta visar att eleverna är trygga och trivs på skolan. Vi har 
identifierat samtalsklimatet på Internet som ett utvecklingsområde för skolan. Detta är inget stort 
problem men ibland när det uppstår konflikter tenderar dessa att öka via sociala medier. Vi jobbar 
mycket med att få eleverna att prata med varandra istället för att skriva till varandra via sociala 
medier. Detta har visat sig vara nyckeln i alla lägen och är något som vi ständigt påminner eleverna 
om. Vidare har vi hyrt in föreläsare i ämnet nättrakasserier för att få en juridisk aspekt av det som 
sker över Internet gällande nätmobbning. Detta följs upp i klasserna. Det finns skillnader i hur olika 
klasser agerar i värdegrundsfrågor men det går inte att dra några säkra slutsatser i detta.    
 
Upplevd kvalitet 
Eleverna upplever skolan som en skola med hög kvalitet, bra undervisning och hög trivsel. Det har 
sett ut på liknande sätt över åren och det finns inte några akuta områden att förändra. Vi tror på 
samarbete med eleverna men framför allt har vi en inställning att allt måste vara av hög kvalitet. Ska 
den målsättningen infrias ges inte utrymme för att släppa efter, oavsett om det gäller lokaler, 
elevernas trivsel, undervisning o.s.v. Vi vet att eleverna upplever sin vardag som stressig och detta är 
ett komplicerat pussel som rör skola, hem, kompisar, fritid o.s.v. Vi försöker hjälpa eleverna att ta 
makten över sin vardag genom att fundera över sin tid och hur de använder den. Ett medel för det är 
årets första utvecklingssamtal som sker redan i september månad. Vi stöttar också eleverna vad 
gäller deras planeringar och studieteknik. 

Årets fokusområden 
Inför läsåret 2016-2017 valde ProCivitas Helsingborg tre fokusområden att arbeta extra med;  

• relevans i undervisningen 
• effektiv feedback 
• effektiva studier  

Vi har under året nått olika framgång i dessa fokusområden. Vår strävan efter att eleverna ska 
uppfatta undervisningen på skolan som relevant har fått bra respons. Däremot har vi inte lyckats fullt 
med ambitionen att implementera Effektiva studier i elevernas vardag. Det har saknats rutiner för 
hur detta ska genomföras konkret i klassrummet. Samma problem har identifierats för området 
Effektiv feedback. När vardagen tränger på och tiden är knapp är det svårt att ge tid åt andra 
arbetssätt än vad man är van vid. De två sistnämnda områdena kommer därför att vara fortsatta 
fokusområden under läsåret 2017-2018. 
 

Åtgärder för ökad utveckling 
Inför läsåret 2017-2018 har ProCivitas Helsingborg valt fyra fokusområden att arbeta extra med;  

• Effektiv feedback 

• Effektiva studier  

• Hållbar skola  



• IKT 

 
Effektiv feedback 
 
Arbetet med att förstärka kompetensen kring feedback kommer ledas av två förstelärare. Tanken är 
att samtliga undervisande lärare kommer att delta i arbetet under året. Syftet är att nå en ökad 
elevaktivitet via framåtsyftande feedback och lärande. På så sätt blir arbetet mer tidsbesparande för 
lärarna och arbetet innebär mer jobb för mottagare än för givare. Elevernas ökade aktivitet vid 
feedbackarbetet ska ge en ökad kunskapsutveckling för dem och en ökad förståelse för sitt eget 
lärande. Detta kommer följas upp gruppvis i kollegiet runt var åttonde vecka. Eleverna kommer också 
få ge respons kring hur de uppfattar arbetssättet. Metod gällande den responsen är inte beslutad än. 
 
Effektiva studier 
 
Under året kommer vi också att arbeta med en implementering av studieteknik för eleverna. Vi 
kommer att utgå från de årskursvisa storföreläsningar som eleverna får i studieteknik för att sedan 
hitta vägar att föra in detta i klassrummet. Arbetet bygger på delarna: 

• Motivation 
• Repetitionsintervall 
• Koncentration/Fokus 
• Kreativitet 
• Lästeknik/Anteckningsteknik 
• Helhet/förståelse 
• Uppmuntran av Grit 

 
När projektet är slutfört ska vi ha byggt upp en bank med uppgifter och idéer som kan användas 
framförallt i klassrumssituationer men även för eleverna utanför skolan för att effektivisera 
studierna. Utvärderingar av de olika idéerna och uppgifterna som lärarna genomför kommer att ske 
kontinuerligt med respektive klass för att sedan sammanställas av förstelärarna. 
 
Hållbar skola 
 
Under läsåret 2017-18 ska vi utarbeta en policy för skolan i Hållbar utveckling. Vi kommer följa det 
tillvägagångssätt som Skolverket presenterar via sin satsning Skola för hållbar utveckling. Skolan gör 
redan mycket på området och huvuduppgiften för året är att få en överblick över det som redan 
görs, identifiera de förbättringspunkter som finns, samt börja åtgärda dessa. Vid årets slut ska det 
finnas ett färdigt dokument som beskriver ProCivitas arbete med Hållbar utveckling. 
 
IKT 
 
Målbild för arbetet med IKT är en digitalisering som höjer kvaliteten på undervisningen och som ger 
eleverna en högre måluppfyllelse i enskilda ämnen. Därutöver ska eleven ges goda färdigheter i att 
hantera digitala verktyg och skolas i ett mer källkritiskt förhållningssätt. För lärarna ska skolans 
arbete med IKT syfta till att underlätta, ge struktur och inspirera till att pröva nya vägar till att 
förbättra elevernas måluppfyllelse.  
 
I linje med målen som beskrivs ovan finns i kollegiet inarbetade rutiner för användning av 
lärplattformarna Google classroom, Schoolsoft och Digiexam gentemot eleverna. Användandet syftar 
till att ge eleverna en struktur och möjlighet till framförhållning i sina studier. För lärarnas del handlar 



det om att göra tidsbesparingar i dokumentation, få en bättre översikt och minska riskerna för plagiat 
vid examinationer.  
 
Som en del i vårt IKT-arbete använder ProCivitas Helsingborg sedan tidigare ett digitalt verktyg för att 
flagga elever som sjunker i prestation eller närvaro - EWS (Early Warning System).  Detta system är 
nu delvis omgjort och har integrerats i lärplattformen Schoolsoft. Skolans IKT-pedagog har hållit i 
undervisning om hur detta nya verktyg ska användas av lärare och mentorer. 
 
En bredare introduktion av digitala läromedel har gjorts på frivillig basis. Under året som kommer har 
skolan också för avsikt att testköra läromedel från Nationalencyklopedin i Samhällskunskap, Biologi, 
Kemi och Fysik.  
 

 

 

 

 
 
 


